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   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال هللا تعالى: 

 .[163-162]األنعام:

 وهكذا.. في كل نية.. وفي كل عمل.

فمن أخلص العبادات كلها هلل، ولم يشرك فيها غيره، فهو الذي شهد أن ال 

 إله إال هللا.

 ومن جعل فيها مع هللا غيره فهو المشرك الظالم الجاحد.

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ەئۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)تعالى:  قال هللا -1

 .[52-51]النحل:(   ېئ ېئ ېئ ىئ

 يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[110]الكهف:  ( يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ

 .[6]فاطر:(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وقال هللا تعالى:  -3

 :أهل التوحيد 

رك وتعالى له األسماء الحسنى، والصفات العال، وهو المستحق هللا تبا

 للعبادة وحده ال شريك له.

 وهو الذي خلق كل شيء، وبيده أمر كل شيء.

خلق الكائنات وحركاتها.. وخلق العباد وأفعالهم.. فهو الذي وفق العبد 

 ه.للعمل ثم أثابه عليه.. ووفقه للتوبة ثم قبلها منه.. ووفقه للدعاء ثم أجاب

فما شاء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن، وال يكون شيء إال بإذنه ومشيئته 

 وعلمه.

 فال بد للمسلم من العلم بأمرين:
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 ضالل.العلم بأن هللا وحده تفرد بالخلق واألمر، والهداية واإل -1

 تفاق. منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل ال باال أن ذلك وقع -2

أنه يزكو على الهدى ويقبله ويثمر  ِلـم  ع   ن  بل بحكمة اقتضت هدى م  

 أنه ال يزكو على الهدى وال يقبله وال يثمر عنده. ِلـم  ع   ن  ضالل م  إعنده، و

 فاهلل أعلم حيث يجعل رسالته.

لم يطرد عن بابه، ولم يبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى 

 هانة.واإلكرام، بل طرد من ال يليق به إال الطرد واإلبعاد واإل

 خلق من هو بهذه المثابة؟ م  ـلِ  :فإن قيل

 ضداد والمتقابالت من كمال ربوبيته.خلق األ : ألنقيل

كالليل والنهار.. والخير والشر.. والحر والبرد.. والبر والفاجر.. والجنة 

 والنار.. ونحو ذلك.

هللا ال بيد  م العبد أن الخلق واألمر كله بيدوكمال التوحيد وتمامه أن يعل

 غيره.

نوراً.. وال فال يرى نفعاً وال ضراً.. وال حركة وال سكوناً.. وال ظلمة وال 

 ،إال ويعلم أن هللا خالقه.. وهو مقتضى الحكمة والعدلقبضاً وال بسطاً.. 

 حسان والرحمة.واإل

 .[53]األنعام:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) قال هللا تعالى: -1
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